
RECENZENTNIK
Wydanie specjalne

W tym numerze recenzowane 
będą książki pokazane na zdję-
ciu (od lewej do prawej):

1. Jeff Guinn Co się stało w Jo-
nestown (113, 114, 143)

2. Agnieszka Pajączkowska, Alek-
sandra Zbroja A co wyście myślały? 
Spotkania z kobietami z mazowiec-
kich wsi (114)

3. Adam Robiński Kiczery. Po-
dróż przez Bieszczady (38, 113)

4. William King Zabójca Wam-
pirów (114)

5. Jacek Dukaj Lód (38, 113, 114, 
119)

W nawiasach podano wypo-
życzalnie, w których dostępne 
są wymienione tytuły.

Niektóre pozycje można wypo-
życzyć w postaci e-booka, audio-
booka lub e-audiobooka – zachę-
camy do zapoznania się z aktualną 
ofertą na stronie: 
www.bibliotekabemowo.pl

Co się stało w Jonestown? Jeff Guinn
Gdy powyższa pozycja wpadła 

w moje ręce, już co nieco słysza-
łam o tej sprawie, ponieważ po-
dobne tematy leżą w kręgu moich 
zainteresowań. Nie spotkałam się 
natomiast do tego czasu z doku-
mentem lub książką, która w tak 

skrupulatny i konkretny sposób 
przedstawiałaby fakty dotyczące 
tej historii.

Reportaż Co się stało w Jonestown, 
wielokrotnie nagradzanego ame-
rykańskiego dziennikarza śledcze-
go, Jeffa Guinna, przedstawia po-

stać Jima Jonesa, amerykańskiego 
kaznodziei, lidera oraz założyciela 
sekty Świątynia Ludu, której ist-
nienie zakończyło się masowym 
samobójstwem.

Co się stało w Jonestown jest peł-
ne merytorycznych i szczegó-

Szanowni Czytelnicy!
W Wasze ręce oddajemy pierw-

sze pilotażowe wydanie Recenzent-
nika, w którym pragniemy dzie-
lić się z Wami pasją do literatury. 
W dzisiejszym gąszczu informa-
cyjnym spróbujemy pokazać, co 
wartościowego „w trawie pisz-
czy” i zachęcić Was do sięgnięcia 
po ciekawe, pożyteczne i inspiru-
jące materiały biblioteczne. 

Wychodzimy do Was z taką 
propozycją trochę na przekór 
wszechobecnemu trendowi onli-
ne, hołdując jednocześnie wszel-
kiej maści pisaniu i dzieleniu się 
radością pisania. Pamiętajmy, że 
każdy z nas czasem potrzebuje 
inspiracji czy też bodźca do tego, 
aby zrobić krok do przodu. 

W naszym bibliotecznym zespole 
redakcyjnym znajdują się pasjona-
ci literatury – to Daria, Ola, Domi-
nika, Edyta oraz Grzesiek i Tomek; 

każdy z nich ma swoje ulubione 
kategorie literackie i w ten sposób 
tworzą wyjątkowy team. Dlatego 
jestem przekonana, że każdy z Was 
znajdzie tu coś dla siebie.

Serdecznie zapraszam do lektu-
ry i dzielenia się sugestiami, dzięki 
którym będziemy udoskonalać nasz 
Recenzentnik i być może w przy-
szłości wydawać regularnie! Jeste-
śmy do Waszej dyspozycji i chętnie 
wysłuchamy Waszych opinii. Pisz-
cie do nas: sekretariat@e-bp.pl

Anna Fiszer-Nowacka,  
Dyrektor Biblioteki

maj 2021
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Autorki wyruszają w trasę po 
mazowieckich wsiach – bez pla-
nu podróży, za to z wielką cieka-
wością jej mieszkanek. W rozmo-
wach z przypadkowo spotkanymi 
kobietami chcą skonfrontować 
swoje wyobrażenie dzisiejszej wsi 

z jej rzeczywistym obrazem. Nie 
znajdziemy tu nazw miejscowo-
ści, jedynie ich odległość i orien-
tacyjny kierunek w odniesieniu do 
stolicy. Stereotypowo mówi się, 
że wieś jest konserwatywna, pa-
triarchalna, religijna lub biedna. 
Ale czy tak jest postrzegana rów-
nież przez wiejskie kobiety? Czy 
ich życie ogranicza się do domu, 
wychowania dzieci, prowadzenia 
gospodarstwa? Czy może są wy-
kształcone, realizują się zawodo-
wo, społecznie?

Przede wszystkim jest różnorod-
nie. Kobiety spotkane przez autorki 
w sklepie, w ogródku czy przy dro-
dze mają bardzo różne doświadcze-
nia życiowe, odmienne spojrzenie 
na wieś, pełnione role i podejście 
do życia. W ogromnej większości 
są paniami swojego losu, twardo 
stąpającymi po ziemi, gotowymi 
na pokonywanie przeciwności i po-
święcenie się dla najbliższych. Po-
znajemy historię Magdy, która po 
rozwodzie pracuje w firmie ochro-
niarskiej, Anety, 25-latki zatrud-
nionej przy truskawkach, mieszka-
jącej z rodzicami, która zwierza się, 
że nie zamierza nigdzie wyjeżdżać. 
Kalina – pielęgniarka – dziwi się, 

że można się wstydzić swojego 
miejsca pochodzenia, a Marta 
prowadzi dobrze prosperują-
ce gospodarstwo sadownicze, 
zatrudnia pracowników, pisze 
wnioski o dotacje unijne, wybu-
dowała tłocznię, zakupiła samo-
chody. Jest też Teresa, dyrektor 
szkoły, matka czwórki dzieci, 
jednocześnie nieszczęśliwa mę-
żatka, która nie zdecyduje się na 
rozwód „ze względu na Kościół”. 
Dopiero kiedy zaczęła czytać ro-
manse uświadomiła sobie, że z jej 
małżeństwem jest coś nie tak, że 
ojcowie spędzają czas z dziećmi, 
pomagają w domu, nie poniżają 
żony. Ale płacze samotnie w po-
duszkę, bo „na wsi nie wynosi się 
poza próg tego, co pod strzechą”.

Książka w całości jest głosem 
wiejskich kobiet, głosem, które-
go nie słyszymy na co dzień w te-
lewizji, gdzie o problemach wsi 
mówią zwykle mężczyźni. Tutaj 
miały okazję opowiedzieć swoją 
historię kobiety. Często z brutal-
ną szczerością.

 
Edyta

A co wyście myślały?  
Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi
Agnieszka Pajączkowska, Aleksandra Zbroja

łowych treści, które opisują po-
czątki Świątyni Ludu. W książce 
pokazano, jak na przestrzeni lat 
organizacja ta zdobywała coraz 
to większy poklask wśród ludzi, 
a także w jaki sposób jeden czło-
wiek został autorytetem życio-
wym i moralnym prawie 30 tysię-
cy osób w Stanach Zjednoczonych.

Czytając ten reportaż, czasami cięż-
ko uwierzyć, jak społeczność, któ-
ra na początku kierowała się wiarą 
w wartość jednostki, równość, po-
moc i braterstwo (Świątynia Ludu 

była z początku organizacją charyta-
tywną), zmieniła się i skierowała na 
drogę ku szaleństwu.

Ciężko również nie zauważyć 
profesjonalnego warsztatu auto-
ra, który w sposób nieoceniający 
i bardzo szczegółowy skupił się 
na przedstawieniu faktów doty-
czących sprawy. Dzięki temu po-
zostawia czytelnikowi możliwość 
samodzielnego analizowania i oce-
niania przedstawionych wydarzeń.

Myślę, że ten reportaż może zain-
teresować czytelników, którzy chcie-

liby dowiedzieć się więcej o mecha-
nizmie powstawania oraz działania 
sekt i podobnych organizacji. Nato-
miast jeżeli słyszeliście o tej sprawie 
i chcielibyście zgłębić temat, to jest to 
zdecydowanie pozycja obowiązko-
wa, która nie tylko dostarczy wielu 
informacji o sprawie, ale również po-
zostawi Was wstrząśniętych i skłon-
nych do refleksji.

Zdecydowanie polecam!
 

Ola

Kobieta z mazowieckiej wsi
fot. Edyta Budzyńska
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Położone na samym krańcu Pol-
ski Bieszczady tak bardzo obrosły 
legendą, że już wiele lat temu po-
jawiło się powiedzenie: „Rzucić 
wszystko i wyjechać w Bieszcza-
dy”. Chyba ciężko byłoby znaleźć 
w naszym kraju kogoś, kto nigdy 
choć raz nie słyszał o tych górach. 

Książka Adama Robińskiego 
Kiczery. Podróż przez Bieszczady 
jest połączeniem literatury faktu 
i podróżniczej. Dużą zaletę tej po-
zycji stanowi to, że autor opisuje 
współczesne Bieszczady i zwią-
zanych z nimi ludzi takimi, jacy 
w istocie są. Dużym plusem jest 
też całościowe podejście Robiń-
skiego, który prezentuje wszyst-
kie trzy części Bieszczad – polską, 
słowacką i ukraińską.

Kiczery to zbiór anegdot i wspo-
mnień, wędrówka po znanych 
szlakach turystycznych, ale też 
„własnych ścieżkach”. Czytel-

nik znajdzie tu wiele ciekawych 
wątków, takich jak np. greckie 
osadnictwo w Krościenku czy 
mit polskiego Dzikiego Wschodu.   
Z jednej strony Robiński weryfi-
kuje bieszczadzkie mity, ale za-
razem podtrzymuje aurę magicz-
nych Bieszczad. W swojej książce 
przedstawia wiele interesujących 
faktów związanych zarówno z hi-
storią, jak i najnowszymi dzieja-
mi Bieszczad. 

Istotnym wątkiem tej książki 
jest opis karpackiego ekosystemu 
i działań, jakie podejmuje w jego 
ramach człowiek. Sposób, w jaki 

Adam Robiński przedstawia 
świat bieszczadzkiej fauny i flory 
sprawia, że książka jest prawdzi-
wą ucztą dla miłośnika przyrody.

Kiczery to pozycja, która może 
zainteresować zarówno osoby 
dobrze zaznajomione z Biesz-
czadami, jak i dopiero zaczyna-
jące swoją przygodę z tymi góra-
mi. Pozycja Adama Robińskiego 
może stać się także inspiracją dla 
wyjazdowych planów czytelników.

 
 

Grzesiek

Na bieszczadzkich szlakach i bezdrożach, 
czyli o książce Kiczery. Podróż przez Bieszczady  
Adama Robińskiego

Połonina Wetlińska, fot. Grzegorz Kaczmarek

Cmentarz z I wojny światowej,  
okolice góry Chryszczata, 
fot. Grzegorz Kaczmarek

Czerwony szlak turystyczny na Wielkie Jasło,  
fot. Grzegorz Kaczmarek
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Lód Jacek Dukaj
Odkąd dostałam w prezencie 

książkę Lód Jacka Dukaja, obie-
cywałam sobie ją przeczytać. Fa-
scynowała mnie, przyciągała, ale 
jednocześnie przerażała swoim 
rozmiarem. Wciąż odkładałam 
swój zamiar na potem. Kiedy 
udało mi się zakupić tę pozycję 
w wersji czytanej, wiedziałam, że 
nadszedł ten moment…

Myślę, że w papierowej wersji 
książki nie przebrnęłabym przez 

jej początek. Potrzeba czasu, aby 
złapać rytm. Tempo powieści jest 
nierówne. Na początku mamy wie-
le opisów zarówno alternatywnej 
rzeczywistości z okresu pierwszej 
połowy XX w., jak i najskrytszych 
przemyśleń człowieka, które w nas 
tkwią, ale raczej nie są wypowia-
dane na głos. Nagle akcja przyspie-
sza i znowu zamarza w opisie. Ja 
zdołałam się prawdziwie wczuć 
i złapać rytm w Transsibie. 

Głównym bohaterem Lodu jest 
Benedykt Gierosławski, który wciąż 
wpada w tarapaty pomimo wyso-
kiej samoświadomości oraz dobre-
go wykształcenia. Z zamrożonej 
Warszawy udaje się na Syberię, aby 
odnaleźć swojego ojca. Spotyka po-
stacie fikcyjne i historyczne, filozo-
fuje, rozwiązuje zagadki kryminal-
ne, logiczne i naukowe. Największą 
tajemnicą są Lute, o których dowia-
dujemy się tym więcej, im zimniej 

jest Benedyktowi. Jednocześnie 
główny bohater jest wciągany w in-
trygi ugrupowań politycznych, któ-
re próbują przeciągnąć go na swoją 
stronę, zgładzić lub wykorzystać. 
Wszystko to w konwencji klasycz-
nej powieści rosyjskiej z nawiąza-
niami do dylematów bohaterów 
Dostojewskiego. Postacie są intry-
gujące, niejednoznaczne. Czytelnik/
słuchacz nie do końca wie, co jest 
prawdą, a co fałszem. Oprócz fik-
cji naukowej, powieści szpiegow-
skiej znajdziemy tu również wątki 
romansowe, psychologię, filozofię 
i metafizykę.

Filip Kosior świetnie czyta – opo-
wiada niskim, kojącym głosem, nada-
jąc sens niekiedy trudnym zdaniom. 
To dzięki niemu mogłam poznać tak 
znamienite dzieło.

Gorąco polecam.
 

Daria

W tej kolejnej części opowia-
dań o Gotreku i Felixie, w mojej 
ocenie najlepszej, śledzimy kon-
frontację bohaterów z przeraża-
jącym wampirem Adolphusem 
Kriegerem. Opowieść zaczyna się 
od wynajęcia Gotreka i Feliksa 
do wyjaśniania sprawy pewnego 
włamania, ale szybko przeradza 
się w porwanie ukochanej Felik-
sa, kislewskiej szlachcianki Ulriki 
Magdowej. Krasnolud i człowiek, 

razem z towarzyszami, potężnym 
magiem kolegium światła Ma-
ximillianem Schreiberem, również 
zakochanym w porwanej Urlice, 
oraz niezbyt inteligentnym kra-
snoludem Snorrim Gryzonosem, 
wyruszają w pościg, który dopro-
wadza ich do strasznego zamczy-
ska w środku pokrytej śniegiem, 
przeklętej Sylvanii. 

Czy Gotrek znajdzie w końcu 
swoją śmierć od kłów i pazurów 

nieumarłego potwora? Czy Feliks 
będzie musiał napisać swoją sagę 
o przygodach krasnoluda? Kto 
wreszcie na końcu tej drogi znaj-
dzie swoją śmierć, choć ona i tak 
wcale nie będzie oznaczać końca 
egzystencji?

Odpowiedzi na te pytania mo-
żecie poznać wypożyczając książ-
kę z naszej biblioteki. Znajdziecie 
ją na początku działu Fantastyka, 
w części poświęconej Warham-
merowi. 

Tomek

Zabójca Wampirów William King
Cykl: Przygody Gotreka i Felixa – tom 6
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